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El Fa rah es mou:
Una ex pe rièn cia amb dones ma gribines

Re sum

Els Ser veis So cials de Sant Boi, van de ma nar 

al GEDE l’aplicació, a un grup de do nes im -

mi grants ma gri bi nes, del pro gra ma d’acti -

vitat fí si ca per a do nes adul tes, “Surt, mou-

te”. Des prés d’un any d’intervenció, les

 característiques es pe cí fi ques del grup es -

men tat van pro vo car la ne ces si tat de crear

un nou pro gra ma d’activitat fí si ca apli cat a

aquest col·lec tiu de do nes.

Des de fa dos anys, el GEDE (Grup d’Estudi

Dona i Esport) de l’INEFC de Bar ce lo na de -

sen vo lu pa ac ti vi tats fí si ques adre ça des a do -

nes adul tes im mi grants de la ciu tat de Sant

Boi (Baix Llo bre gat). Allò que va co men çar

sent l’aplicació del pro gra ma “Surt, mou-

te!”, ha es de vin gut, amb el pas del temps,

un rep te, a cau sa de les ne ces si tats del grup

de do nes, les quals ne ces si ta ven un pro gra -

ma d’activitat fí si ca es pe cí fic per a elles.

En la pri ma ve ra del 2000, els Ser veis So -

cials de l’Ajuntament de Sant Boi van creu re

ne ces sa ri in clou re l’activitat fí si ca com una

eina d’integració so cial, mit jan çant la qual,

les do nes ma gri bi nes im mi grants de la ciu tat 

acon se gui rien, d’una ban da, els be ne fi cis

as so ciats a una pràcti ca fí si ca re gu lar i,

d’una al tra, la pròpia so cia lit za ció (re la cio -

nar-se amb al tres do nes, acon se guir un es -

pai de vivè ncies pro pi, etc.).

Amb aquest ob jec tiu, els Ser veis So cials es

van po sar en con tac te amb el GEDE, atès

que co nei xien l’existència del pro gra ma

“Surt, mou-te!” (adre çat a do nes adul tes

més grans de 35 anys). La seva idea era

apli car aquest pro gra ma al col·lec tiu de do -

nes im mi grants. I així va co men çar la nos tra 

aven tu ra.

El pro gra ma va co men çar amb mol tes ga nes

i amb una fe cega que era el pro gra ma

d’activitat fí si ca més ade quat per a elles.

Mal grat que el pro gra ma està rea lit zat te nint

en comp te una po bla ció i una cul tu ra es pe cí -

fi ca (do nes adul tes, amb poca o nul·la his -

tòria mo triu prèvia, etc.), les ca rac te rís ti -

ques que pre sen ta va aquest grup de do nes

eren molt si mi lars i per aques ta raó vam

pen sar que allò que im por ta va no era en qui -

na po bla ció s’havia pen sat en fer el pro gra -

ma, sinó en les ma tei xes ca rac te rís ti ques de

les do nes. Per aquest ma teix mo tiu, vam en -

ge gar el pro gra ma.

Vam tri gar unes quan tes ses sions a ado -

nar-nos que no fun cio na va com es perà vem,

per què, creient que ho fèiem bé, no se’ns va

acu dir de pen sar que, pot ser, no era això ni el

que es pe ra ven ni el que vo lien. Així doncs, un

dia, vam de ci dir de pre gun tar-los què els sem -

bla ven les clas ses i la sor pre sa va ser nos tra en 

des co brir que no els agra da ven del tot.

Aques ta és la raó per la qual el pro gra ma va

co men çar a so frir va ria cions, tant en l’as pecte 

de con tin guts com en l’aspecte de me to do lo -

gia, amb l’objectiu d’adaptar-lo a la nova rea -

li tat en què ens trobà vem. Tant va ser així que 

ens vam ado nar que aquest col·lec tiu ne ces -

si ta va un pro gra ma d’activi tat fí si ca de sen vo -

lu pat es pe cí fi ca ment per a elles, i no l’adap -

tació d’un al tre de ja exis tent.

Tota aques ta pro blemà ti ca ens la vam tro bar

du rant el pri mer any d’aplicació del pro gra ma.

Arri bats al 2001, aquest col·lec tiu de do nes

es va con fi gu rar com a as so cia ció: Asso cia -

ció de Do nes Ma gri bi nes de Sant Boi “El Fa -

rah” (L’alegria). Aques ta as so cia ció rea lit za

di ver ses ac cions. D’una ban da, les que elles

re ben (“can gurs”, as sistència le gal, clas ses

d’activitat fí si ca, clas ses d’informàtica, al fa -

be tit za ció, jor na des in ter cul tu rals, in ter can -

vis gas tronò mics, etc.) i de l’altra les que

elles fan (ta llers d’“hen na”, jor na des in for -

ma ti ves a es co les per ex pli car el fet de la im -

mi gra ció, la cul tu ra mu sul ma na, la die ta

àrab, etc.). To tes aques tes ac cions no par -

tei xen dels Ser veis So cials, sinó que és la

ma tei xa as so cia ció la que bus ca els re cur sos 

ma te rials i econò mics per por tar a ter me les
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ac cions que creuen opor tu nes, en ca ra que,

evi dent ment, se guei xen en una es tre ta re la -

ció de col·la bo ra ció amb Ser veis So cials. 

I en tre aques tes ac ti vi tats des ta quen les ses -

sions d’activitat fí si ca; per se gon any con se -

cu tiu van es co llir el GEDE per què una de les

se ves com po nents rea lit zés aques tes ses -

sions set ma nals.

Du rant el se gon any d’intervenció, el GEDE ja

no va uti lit zar l’adaptació del pro gra ma “Surt, 

mou-te!” sinó que va de sen vo lu par i apli car

un pro gra ma es pe cí fic, que par tia de la pre -

gun ta se güent: Què pot apor tar un pro gra ma

d’activitat fí si ca a aquest col·lec tiu de do nes?

D’una ban da, tots aquells be ne fi cis que es

re la cio nen di rec ta ment amb l’activitat fí si ca, 

com ara:

n Una mi llo ra de la con di ció fí si ca. 

n Una mi llo ra de la cons cièn cia cor po ral

(au to co nei xe ment). 

n Una mi llo ra de les re la cions in ter per so nals. 

Al cap da vall, una mi llo ra de la qua li tat de

vida, sen se obli dar-nos del com po nent lú -

dic, que és un al tre fac tor as so ciat a la

pràcti ca de l’activitat fí si ca.

D’altra ban da, gràcies al com po nent so cia lit -

za dor de la pràcti ca d’activitat fí si ca, una

ma jor in te gra ció d’aquest col·lec tiu en la so -

cie tat que l’envolta.

Tot se guit, fem una re la ció dels di fe rents

apar tats que hem cre gut que cal abor dar

amb el pro gra ma:

Àmbit so cial

n Co nei xe ment de la cul tu ra es pe cí fi ca de la

po bla ció a la qual ens adre cem. Si tua ció

de les do nes din tre d’aquesta.

n Pro ble mes d’adaptació i in te gra ció de les

do nes a l’entorn. 

n Si tua ció pro fes sio nal i ni vell edu ca tiu de

les do nes.

Àmbit mo tor

n Hist òria cor po ral (im portància del cos din -

tre de la cul tu ra).

n Expe rièn cies mo trius.

n Ti pus d’activitat fí si ca que prac ti quen.

n Opi nió so bre la pràcti ca es por ti va.

Pers pec ti ves de fu tur del
col·lec tiu de do nes 

n Temps de per manè ncia al país. 

n Edu ca ció de les fi lles. 

n Com es plan te gen la vida aquí: viuen amb

els seus cos tums o adop ten els d’aquí.

Aquests tres as pec tes han de com ple men -

tar-se amb les ca rac te rís ti ques que ens vé -

nen im po sa des per les ca rac te rís ti ques de

l’activitat que re que reix el col·lec tiu, com:

n Espai tan cat: les do nes pre fe rei xen un es -

pai de pràcti ca tan cat ja que així no es tan

a la vis ta d’observadors i se sen ten més

còmo des i de sin hi bi des.

n Grups he te ro ge nis: tant d’edat (que os -

cil·la en tre els 28 anys i els 65) com de ni -

vell de con di ció fí si ca i d’execució tècni ca

dels di fe rents exer ci cis pro po sats.

n Hist òria mo triu prèvia: la ma jo ria no han

re but una edu ca ció fí si ca a l’escola, i tam -

poc no han rea lit zat cap es port o pràcti ca

fí si ca.

n Re la cions fa mi liars: exis tei xen vin cles fa -

mi liars en tre les par ti ci pants. Si una

d’elles està ma lal ta, les al tres po den no

ve nir a les ses sions.

n Llen gua: és un fac tor im por tant. Elles

s’expressen en la seva llen gua (àrab) i po -

ques te nen un co nei xe ment del ca talà o el

cas tellà. Per aquest mo tiu, les in di ca -

cions, co rrec cions de les po si cions, etc.,

s’han de rea lit zar mit jan çant ges ti cu la -

cions i mí mi ca, cosa que alen teix el rit me

de les ses sions.

n Fal ta de cul tu ra es por ti va: al gu nes do nes

con si de ren que les ses sions són una ma -

ne ra de per dre pes, sen se con si de rar la

pràcti ca d’activitat fí si ca com un com po -

nent més de la seva sa lut i qua li tat de

vida.

En base a tot el que hem ex po sat, vam cen -

trar els ob jec tius ge ne rals del pro gra ma en:

n Mi llo rar la con di ció fí si ca. 

n Mi llo rar la cons cièn cia cor po ral (au to co -

nei xe ment). 

n Adqui rir nous hàbits hi giè nics. 

n Tre ba llar i de sen vo lu par l’autoaccep -

tació.

n Mi llo rar les re la cions per so nals. 

n Con èi xer la nos tra so cie tat.

L’experiència d’aquests dos anys ha es tat

molt po si ti va, de fet, pen sem que hem tin gut 

més sort que les do nes, ja que hem après

molt més que no pas elles, per di ver ses

raons:

n Ens han en sen yat la seva cul tu ra, la seva

ma ne ra de fer les co ses, la seva re li gió...

el seu món. Ens ho han “en sen yat” des del 

punt de vis ta de com és de bo nic per -

tànyer a una cul tu ra de la qual es tan or gu -

llo ses i n’expliquen les tra di cions amb sa -

tis fac ció i ga nes que les en ten guem. Han

tin gut la pa cièn cia d’explicar-nos as pec tes 

de la re li gió, com el Ra madà, (que no sal -

tres des co nei xíem com ple ta ment, no sa -

bíem per què el feien o quin sig ni fi cat te -

nia); del men jar (de fet, bo nís sim!), de

qui na ma ne ra es pre pa ra o quan es men -

ja, d’acord amb l’època de l’any o el que

se ce le bri; de com n’estan, d’unides, da -

vant qual se vol es de ve ni ment (ja si gui el

nai xe ment o la mort d’algun co ne gut, sen -

se pen sar-ho dues ve ga des fan el pos si ble

per es tar al cos tat de la com pan ya, ami ga

o fa mi liar); del res pec te que te nen cap a

les se ves per so nes més grans, etc.

n En tot mo ment ens hem sen tit es ti ma des i

apre cia des per aques tes do nes que, mal -

grat les di fi cul tats que te nen per ve nir a

les clas ses, no han dub tat a ve nir-hi i rea -

lit zar les ses sions, ac cep tant el que els

pro posà vem i la nos tra cul tu ra dis tin ta.

n No han dub tat a fer-nos en ten dre allò que

els agra da i el que no, res pec te de les ses -

sions.

To tes aques tes raons, uni des a la ma ne ra

com ens par len, com ens ex pli quen els seus

dub tes, el seu dia a dia... fan que, du rant

aquests dos anys, no sal tres hàgim es tat les

que hem après més.

Actua ció de l’Or ques tra Àrab de Barcelona.

Sònia Albui xech pre sen tant l’experiència del tre ball amb do -

nes ma gri bi nes.


